


14.00-14.05 Tervetuloa lähetykseen!
erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto

14.05-14.50 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma; kuinka 
eri alueilla on edistytty ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa? 

Hankkeiden toimeenpanosta studiossa keskustelemassa 
THL:n projektipäällikkö Heikki Vaisto, Etelä-Suomen 
yhteistyöalueen aluekoordinaattori Miia Ståhle, Sisä-Suomen 
yhteistyöalueen aluekoordinaattori Leena-Kaisa Nikkarinen 
sekä Kuntaliitosta erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen

14.50-15.00 Ajankohtaiset ja infot
erityisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto
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OHJELMA



Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus 
-ohjelma



Pääpaino palvelujen kehittämisessä

Tavoitteet

Palvelut ovat
• yhdenvertaisesti saatavia, 

oikea-aikaisia ja jatkuvia
• laadukkaita ja vaikuttavia 
• monialaisia ja 

yhteentoimivia. 

Toiminnan painopiste on 
ehkäisevässä ja 
ennakoivassa työssä. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Sujuvin
sote

kaikille

Ihmisen
tukena

kaikissa
elämän-

vaiheissa

Helppo ja 
vaivaton

yhteyden-
otto

Sujuvat
hoito- ja 

palveluketjut

Asian-
tunteva ja 
sitoutunut
henkilöstö

Verkosto-
mainen

työskentely-
ote

€ = Tavoitteiden toteutuessa myös kustannusten kasvu taittuu 

€



Ohjelman viestintäkanavat

thl.fi/sote-uudistus 
» Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus  

soteuudistus.fi

#sote #tulevaisuudensote

Ajankohtaiskirjeen tilaus

uutiskirje.thl.fi

Ohjelman
ajankohtais-
kirje ilmestyy

joka toinen
tiistai



AJANKOHTAISTA



Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut 
asiakasmaksut muuttuivat vuoden 2022 alusta

Tasasuuruiset asiakasmaksut
•tilapäisen kotisairaanhoidon maksu

•terveyskeskusmaksu, terveyskeskuksen päivystysmaksu ja 
yksilökohtainen fysioterapiamaksu

•sairaalan poliklinikkamaksu

•päiväkirurginen maksu

•suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut

•sarjassa annettavan hoidon maksu

•lyhytaikaisen laitoshoidon maksu

•päivä- ja yöhoidon maksu

•kuntoutushoidon maksu 

•lastensuojelun maksut 

•lääkärintodistusmaksu 

•käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä 
maksu

•maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaista laitoshoitoa tai 
lyhytaikaista laitospalvelua saavan asiakkaan ylläpidosta 
perittävä maksu

•omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä maksu
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Tulosidonnaiset asiakasmaksut

Vähimmäiskäyttövarat
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja 
pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalla vähintään 167 
euroa kuukaudessa  

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalla vähintään 112 
euroa kuukaudessa.

Maksukatto, sisällön laajennus

692 euroa 

Kuntaliiton yleiskirje 17/2021

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/sosiaali-ja-terveydenhuollon-indeksiin-sidotut-asiakasmaksut-muuttuvat-vuoden


https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2021/asiakasmaksujen-muutoksenhaku-mietityttaa-edelleen-kuntia


Sivistykselliset 
oikeudet 
kuuluvat 

kaikille lapsille

https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2022/sivistykselliset-oikeudet-kuuluvat-kaikille-lapsille


Ei merkittäviä 
kansallisesti yhtenäisiä 

sisältöuudistuksia 
uusien organisaatioiden 

alkuvaiheeseen

Hoitotakuun kiristämisen 
seurauksena 

sairaanhoitajavaje ja 
yleislääketieteen 

erikoislääkärivaje vaikeuttavat 
lain toimeenpanoa

Hoitotakuun 
tiukentamisen 

toimeenpanoa ei 
koronapandemian 

hoidon tai jälkihoidon 
kanssa yhtäaikaisesti

Hoitotakuun tiukennus 
lisää uusien asiakkaiden 

määrää ja palveluiden 
kysyntää

Toimintaprosesseihin 
muutoksia, uusien 

palvelumallien käyttöönottoa, 
yksityisen sektorin 

hyödyntämistä, toimivia 
digipalveluita ja nykyistä 

sujuvampaa tiedon siirtymistä

Hoidon tarpeen 
arviointia seuraavat 

ajanvaraukset, 
mittarit kyvystä 
tuottaa palvelu 

määräajassa, 
täydentävien 

ostopalvelujen sujuva 
valinta

Hallituksen esitys perusterveydenhuollon 
hoitotakuun tiukentamisesta 

Hoitotakuun kiristyminen M.Malmila12

2023 > 2024 Henkilöstö Korona

Kysyntä Toimintamallit, 
palveluverkko

Ict 

Kuntaliiton 
lausuntoon

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2022/hallituksen-esitys-perusterveydenhuollon-hoitotakuun-tiukentamisesta


Lausunnolla Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen käsittelystä ehdotettu 
lakiluonnos  

Annettu Lausunto hallituksen esitykseen sote-
uudistukseen liittyvän lainsäädännön 
muuttamisesta

Kuntaliiton kaikki lausunnot
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Lausunnot

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ece331a7-ef1f-4de2-bf6d-d0edec18e3a6
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/hallituksen-esitys-sote-uudistukseen-liittyvan-lainsaadannon-muuttamisesta
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot


Tuoretta tietoa sotesta

Palvelutuotannon kasvaminen sekä 
koronasta aiheutuvat lisätehtävät 
kasvattivat menoja sosiaali- ja 
terveydenhuollossa

Kuntaliitto on julkistanut yhteenvedon 
44 suurimman kunnan sekä kahdeksan 
kuntayhtymän sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja sen eri toimintojen 
vuoden 2021 tammi-elokuun 
nettotoimintamenoista.

Lue lisää
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Palvelutarpeen kasvu ja 
hoitovelan purkaminen näkyy 
sairaanhoitopiirien tammi-
elokuun 2021 tuloksissa

Jatkuneesta koronaepidemiasta 
huolimatta, ei kiireetöntä 
palvelutoimintaa ole jouduttu 
supistamaan vuoden 2020 tapaan. 
Korona-aikana kertynyttä hoitovelkaa 
on purettu ja erikoissairaanhoidon 
palvelutuotannon määrä on kasvanut 
edellisen vuoden tammi-elokuuhun 
verrattuna.

Lue lisää

Manner-Suomen kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
asukaskohtaiset menot 2020
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
nettomenot olivat yhteensä 3 632 €/as.  
Menoista on laskettu myös tarve-
vakioidut kustannukset. Tarvekertoimen 
laskentaa sairastavuuden mittaamisen 
osalta on tarkennettu, minkä vuoksi 
uudet kertoimet ja tarvevakioidut 
menot saattavat poiketa suurestikin 
aiemmista.

Katso tilanne oman alueesi osalta

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2021/palvelutuotannon-kasvaminen-seka-koronasta-aiheutuvat-lisatehtavat-kasvattivat
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2021/palvelutarpeen-kasvu-ja-hoitovelan-purkaminen-nakyy-sairaanhoitopiirien-tammi
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/kuntien-sosiaali-ja-terveydenhuollon-nettokustannukset-euroaasukas


Hyvinvointialuelain 95 §; 
Hyvinvointialueen 
hallintosäännössä 

määritellään 
johtamisjärjestelmä, 

toimielin- ja 
viranhaltijarakenne sekä 
niiden väliset toimivalta-

ja vastuusuhteet

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2021/hyvinvointialueiden-hallinnon-ja-toiminnan-ohjausvaline-kayttoosi
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Valtionavustushaku eräiden covid-19-
kustannusten korvaamiseen kunnille, 
kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle

Hakuaika 
3. - 31.1.

2022

Lähde: STM
Linkki

https://stm.fi/-/valtionavustusta-haettavana-koronasta-aiheutuneiden-kustannusten-korvaamiseksi
https://stm.fi/-/valtionavustusta-haettavana-koronasta-aiheutuneiden-kustannusten-korvaamiseksi


STM myöntää valtionavustuksia yhdelle hankkeelle kullakin 
hyvinvointialueella

Haettavissa oleva valtionavustus kohdentuu eri investoinneille (4 
kpl)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
saatavuuden vahvistaminen ja 
kustannusvaikuttavuuden lisääminen 
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Suomen kestävän kasvun ohjelma –
STM:n ensimmäinen valtionavustushaku

Hakuaika 
22.12.2021 
- 18.2.2022

Linkki avustushakusivuille
Lähde: STM

https://stm.fi/ensimmainen-valtionavustushaku




Ajankohtaista FCG:n
koulutustarjonnassa 
8.2. Sosiaalihuollon valvonta ja vastuu

15.2. Minä moniammatillisen tiimin 
jäsenenä sote-työssä

8.3. Sosiaalihuollon asiakasmaksut-webinaari

8.3. Vanhustenpalvelut ja huoli-ilmoitukset 

16.-17.3. Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivät 

18.3. Terveydenhuollon asiakasmaksut-webinaari
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Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen:

https://koulutus.fcg.fi/



Seuraa live-lähetyksiä tai katso tallenteelta!

Lastensuojelutunti -
ohjelmassamme käymme 
vuorovaikutteisesti läpi 

lastensuojelukentän 
ajankohtaisia asioita.
Seuraava lähetys 9.5.2022

Klo 12-13
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Sote-studiossa 
Kuntaliiton sosiaali- ja 

terveysalan asiantuntijat 
käsittelevät ajankohtaisia 
aihepiirejä tuoreeltaan.

Seuraava lähetys 9.5.2022

klo 14-15

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-studio


www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. 

soster@kuntaliitto.fi

Hyödynnä palvelujamme myös verkossa!
www.kuntaliitto.fi/soster

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
mailto:soster@kuntaliitto.fi
http://www.kuntaliitto.fi/soster
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot



